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PORTRETTET

Etter åtte år i rådmannsstolen i Stor-Elvdal ble Arild Einar 
Trøen (53) før påske ansatt som ny rådmann i Tynset kom-
mune. Han tiltrer stillingen 22. august. 

Trøen er utflytta rendøl, urbanisert i Oslo i IT-bransjen gjennom ni år. Han flyttet 
med familien tilbake til Rendalen og har jobbet som rådmann i Folldal og Stor-Elvdal 
i til sammen ni år, og før det som assisterende rådmann i Rendalen i fem år.   Han er 
utdannet ingeniør og bedriftsøkonom, og har i tillegg en mastergrad innen ledelse. 

Hvorfor han nå vil skifte beite og trekke lenger opp i Nord-Østerdalen jobbmessig 
sett forklarer han slik:

– Tynset er et regionsenter med utfordringer jeg synes er spennende og jeg liker 
å jobbe innefor det brede spekteret som en kommune representerer. Den største 
utfordringen, som egentlig er generell for alle kommuner, er at det er flere gode 
formål enn penger! Jeg synes det er interessant å sitte i førersetet i prosesser for å 
finne løsninger som gavner Tynset. Å prioritere ressurser innenfor rådende rammer 
er utfordrende og spennende. 

For Trøen er begreper som lokal verdiskaping, næringsutvikling, aktivt 
lokalsamfunn og helhet sentrale begreper. 

– Å få aktivitet i lokalsamfunnet som igjen skaper arbeidsplasser og vekst er 
vesentlig. Vi må ikke tro at alt er bedre uten for kommunens grenser, mener Trøen. 
Det er ikke nødvendig å gå ut av kommunen for å kjøpe tjenester vi sjøl kan produsere. 
Som eksempel trekker han fram Krisesenteret for Nord-Østerdal på Tynset som 
ble lagt til Gudbrandsdalen. Det er defensiv tenkning å tro at vi ikke kan løse slike 
tjenester selv.

– Hvorfor ikke gå i et samarbeid med DPS-senteret? 
– Jeg står sikkert i fare for å virke kjepphøy, men jeg mener det siste vi bør gjøre er 

å flagge ut slike tjenester, ivrer Trøen. Vi skal tilstrebe lokal aktivitet. 
– Hvordan ser du da på interkommunalt samarbeid? 
– Til det vil jeg generelt si at å etablere interkommunale tjenester løfter 

ambisjonsnivået. Det fører igjen med seg økte kostnader og i samarbeid er det 
vanskeligere å styre interne ressurser og prioriteringer. Bordet fanger. Jeg sier ikke 
at samarbeid er feil, men det krever prioritering av fellesskapet og helhetlig politisk 
styring fra kommunenes side, poengterer den nye rådmannen.  

– Tynset er et regionsenter som ligger sentralt i eget omland, inklusive Røros. 
Derfor er jeg er av den oppfatning at å jobbe for det som gavner Tynset vil også gavne 
regionen som helhet. 

Strategier for et interkommunalt samarbeid har Trøen ennå ikke lagt, men mener 
det vil være logisk fundert avhengig av behov og arbeidsområder kommunene 
har i øyeblikket. Han nevner FARTT- samarbeidet (interkommunalt IKT-
samarbeid) som et godt eksempel på interkommunalt samarbeid og som ga rask 
kommunikasjonsutvikling i kommunene. 

– Hva er din overordnede målsetting som ny rådmann i Tynset?
– Tilgjengelige ressurser ser jeg som en kake som kommunen skal fordele. Denne 

fordelingen er gjenstand for politiske prioriteringer og valg. Jeg er opptatt av helhetlig 
tenkning i denne fordelingsprosessen, og det må være sammenheng mellom tjenester 
og ressurser. Skole og omsorg må ha et nivå som er riktig ut fra politiske målsettinger.

Du snakker som en politiker. Hvordan klarer du balansen mellom det å agere som 
rådmann og snakke som politiker? 

Alt er politikk, men jeg er partipolitisk uavhengig og tror jeg klarer å balansere 
mellom det å være administrator og rådmann for alle, og forholde meg til politikere 
på en god måte.  Jeg har sterk integritet og tørr å fronte standpunkt og å stå for disse, 
poengterer Trøen.

– Aller mest ser jeg fram til å samarbeide med nye spennende mennesker som jeg 
tror det finnes mange av i Tynset! sier Arild Einar Trøen som gleder seg til å ta fatt i 
jobben som rådmann.

Urban rendøl blir 
ny rådmann
Den nye rådmannen vil jobbe for lokal 
verdiskaping, næringsutvikling og at 
Tynset skal kunne utvikle seg som et 
aktivt og mangfoldig lokalsamfunn. 
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Vi er allerede langt ut i 2011. 
Mer enn halvveis, faktisk. I 
klimaplanen vår skulle vi på 
dette tidspunkt ha begynt å se 
målbare resultater av en omlagt 
politikk og administrativ 
praksis. 

For den enkelte av oss kan det være vanskelig å se resultater av vedtaket om klimagass-
kutt som ble gjort i fjor.

En liten kursendring iverksettes gjennom nye planverktøy – blant annet gjennom 
reguleringsplanene som lages for boligområder i Tynset. Her tas det inn forutsetninger 
i forhold til å kunne redusere energiforbruket i den enkelte bolig til oppvarming. 
Sentrumsnære boliger reduserer behovet for transport i hverdagen, gjennom at folk kan 
sykle og gå til jobb, skole, butikk og fritidstilbud.

Landbruket er oppfordret til å ta sin del av kuttene gjennom å forsøke å få til en 
enda bedre utnyttelse av husdyrgjødsla gjennom raskere nedmolding og mer korrekt 
spredetidspunkt. Dette er en vinn-vinn situasjon, der utgiftene til kunstgjødsel reduseres, 
og avlinga opprettholdes da gjødselseffekten forbedres. Mye dyrka mark er vass-sjuk, og 
kan gjennom drenering og grøfting øke sitt produksjonspotensial.

Metangassanlegget på Go dtlandsfloen er et spennende prosjekt (se egen sak). 
Dersom vi kan lykkes med å etablere et slikt anlegg vil en kunne utnytte gjødsla flere 
ganger, - og skape energi av gjødsel og avfallsprodukter før en sprer møkka med enda 
bedre gjødslingseffekt, uten lukt og ugrasfrø!

Hva gjør DU da? 
Hvilket klimamål har DU satt deg?

• Skal du sykle til jobben, og la bilen stå en dag i uka? 
• Kanskje ta bussen en dag? 
• Med Innlandskortet reiser du 40 % billigere enn ordinær billettpris!

Om alle tar én bilfri dag i uka, ville det faktisk gjøre en stor forskjell.

For  - ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Tegning: Svein Nyhus / Grønn hverdag
Vil du vite mer?  Se hjemmesiden www.gronnhverdag.no

Klimaspalten
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Rådmannens side

Foto : Ingrid Eide

Tynset som 
regional utvikler

Det finnes mange meninger og ideer om hva et 
sted må ha av infrastruktur for å kunne bruke 
benevnelsen regionsenter. Sannsynligvis er 
ikke dette så viktig. Langt viktigere er hva vi 
selv mener vi må ha av kvaliteter for å være et 
regionsenter, og hva vi må gjøre for å være en 
regional utvikler.          

Tynset har mange sentrale funksjoner 
som gjør kommunen til et viktig knutepunkt. 
Sykehus, spesialisthelsetjenester, videre-
gående skole, betydelig handelsvirksomhet, 
sterke fagmiljøer innen forretningsmessig 
tjenesteyting (spesielt regnskaps- og revisjons-
tjenester), bil og verkstedvirksomhet, bygg- 
og anleggsentreprenører, aktivt landbruk og 
aktive frivillige foreninger og organisasjoner. 
Utviklingen av reguleringsplaner og boligfelt 
har vært stor, og kommunen kan tilby mange 
utbyggingsklare tomter.

I begrepet regional utvikling ligger naturlig 
nok forventninger og til dels krav om at det 
skal skje utvikling. Bygging av ny videregående 
skole, samt helsearkiv og evt. sentraldepot, 
er viktige signaler på at regionsenteret skal 
forsterkes. Samtidig er det av betydning 
at mulighetene for utdanning utover 
videregående nivå er mulig i et regionsenter 
som skal bli sterkere. Desentralisert høyskole 
er derfor et viktig element for Tynset som 
regional utvikler. 

Regional utvikling kan underbygges av 
både forskning og statistikk. Det er i løpet 
av siste halvår utarbeidet regional nærings- 

og handelsanalyse med delanalyser for 
Tynset og Savalen. Analysene skal gi oss 
en klarere forståelse av hvordan regionen 
og kommunene sammen kan videreutvikle 
næringsliv, handels-, og servicetilbud både i 
lokalt og regionalt perspektiv. For kommunen 
er analysene et godt grunnlag for videre arbeid 
med kommunal planstrategi og deretter 
arbeidet med kommuneplanen.

I denne utviklingen har kommunen en 
viktig rolle og et betydelig ansvar. Gjennom 
politisk påvirkning sentralt kan vi sørge for 
at regionen blir sett og at vi får mulighet 
til å utvikle oss i den retning vi mener er 
nødvendig. Lokalt er en vesentlig del av 
arbeidet å legge til rette for den utviklingen vi 
ønsker. Potensialet for vekst ligger i stor grad 
på befolkningsøkning. Her har entreprenører 
og kommune lagt til rette for boligutbygging. 
Samtidig vet vi at kommunen har utfordringer 
i forhold til å kunne tilby barnehageplasser til 
de familiene som er etablert og som etablerer 
seg på Tynset. 

I tillegg til at et regionsenter og en regional 
utvikler er avhengig av infrastruktur, må 
vi også være klar over at regionsenteret er 
svært avhengig av sine nabokommuner. Et 
regionsenter blir sterkt fordi det brukes og 
oppfattes som viktig for omlandet. Derfor må 
også nabokommunenes og omlandets behov 
være viktig for utviklingen av regionsenteret. 

Jeg nevnte innledningsvis at det er vår 
egen holdning til regionsenteret som i størst 

grad vil påvirke utviklingen. Vi kan sende 
sterke budskap til sentrale myndigheter om 
økt satsing på vår region, men det viktigste 
er fortsatt det arbeidet vi alle gjør lokalt. Vårt 
omdømme bestemmes ikke av andre, det er det 
vi selv som gjør. Begrepet omdømme benyttes i 
mange situasjoner, og mange lager kompliserte 
årsakssammenhenger til hvorfor omdømmet 
er godt eller dårlig. Jeg tror dette er ganske 
enkelt. De viktigste omdømmebyggerne for 
kommunen er oss selv, deretter de som bor i 
nabokommunene. Hvordan vi selv omtaler 
vårt eget bosted vil påvirke andres holdninger. 
Sentralt for omdømmet er å holde det en 
lover. Forventninger som ikke blir oppfylt 
skaper negativitet. Vi skal være offensive for 
framtida, men samtidig skal vi være klar over 
at offensivitet ikke må gi overmot. 

Jeg har vært inne på at det vi selv legger i 
begrepet regional utvikler og regionsenter 
vil bety mest for den fremtidige utviklingen. 
Sammen med våre nabokommuner må vi 
sørge for en positiv holdning til utvikling og 
samarbeid. Felles forståelse for at regional 
utvikling er avhengig av regionalt samarbeid 
er sentralt. Det vi vil, får vi til!

God sommer til alle!

Med hilsen
Morten B. Often
Fungerende rådmann

Tynset blir omtalt, og vi omtaler oss sjøl, som regionsenter. Hva 
betyr dette for kommunens innbyggere og alle de som har sitt 
arbeid i vår kommune? 
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Sjøl i en periode hvor den generelle 
detaljhandelen er strekt berørt av finanskrise har 
detaljhandelsutviklingen i Tynset har vært god.  

Landsgjennomsnittet i 2009 var på 70. 542 
kroner mens Tynset hadde en omsetning på 
110.368 kroner. Kun åtte kommuner i landet har 
en høyere omsetning per innbygger enn Tynset 
i 2009. 

Det viser en analyse for handels og 
senterutvikling for Tynset som nylig er utført 
av Norsk Institutt for by- og regionforskning. 
(NIBR) Rapporten gir en oversikt over 
utviklingen innen detaljhandelen og andre 
servicenæringer på Tynset, og faktorer som 
påvirker denne utviklingen. Rapporten 
inneholder også en vurdering av tiltak som 
ytterligere kan styrke Tynset som region- og 
kommunesenter i et samspill mellom kommune, 
innbyggere og næringsliv og omkringliggende 
kommuner.

Del av kommunal planstrategi
Analysen er basert på offentlig tilgjengelig 
statistikk fra Statistisk Sentralbyrås årlige 
detaljhandelsoversikt på kommunenivå. Det 
er ikke samlet inn lokale data om handels-
bedriftenes omsetning. Inger Stubsjøen, 
leder for Plan, byggesak og geodata, opplyser 
at analysen nå skal formidles ut til alle som 
er aktive parter i utviklingen av Tynset som 
regionsenter; forvaltning, næringsliv, frivillige 
lag og organisasjoner. Rapporten som skal legges 
fram for kommunestyret 30. august påpeker ikke 
bare handel- og servicenæringens utfordringer 

og uutnyttede potensial på Tynset, men også i et 
regionalt perspektiv. 

– Den drar opp noen linjer for senter-
strukturen i regionen, og vil bli en vesentlig del 
av den kommunale planstrategien som skal 
utarbeides felles for Alvdal og Tynset kommuner 
i løpet av 2012, understreker Stubsjøen. 

Rapporten legger også vekt på utviklingen 
og samspillet mellom Tynset og Røros som 
regionsentra. Dette må få et større fokus i den nye 
planstrategien, mener Stubsjøen. 

Må gjøre flere ting samtidig
– Utviklingen av Tynset som regionsenter 
handler om å gjøre flere ting på en gang, samtidig 
som man har en visjon og en helhet som har 
overbyggende betydning, sier Vidar Vanberg 
som har ført rapporten i pennen

For å øke attraktiviteten for Tynset som 
regionsenter må man ha forutsigbarhet for 
næringslivet og tydelige rammebetingelser for 
målene som settes for utviklingen må til. For å 
få det til mener Vanberg det er viktig å fokusere 
på utfordringer som knytter seg til følgende 
satsingsområder i utviklingssammenheng:

• Skape enighet om en visjon for 
utviklingen av Tynset som regionsenter

• Utvikling av komplementære 
muligheter for å styrke senterstrukturen 
i regionen

• Utvikle en god profilering og gode 
samarbeidsrelasjoner mellom 
hovedsentrene Tynset og Røros

• Bedre kommunikasjonsmulighetene, 
spesielt nordover

• Tilretteleggelse for bedre utnyttelse av 
trafikken på RV 3 og RV 30

• Arbeide med gode parkerings- 
og tilgjengelighetsløsninger i 
sentrumsområdet

• Utvikle torgområdet og attraktive 
møteplasser med lokalt særpreg

• Utvikle festivaltanken med lokale 
kvaliteter og mange aktører som 
utgangspunkt, eksempel vis en 
”Kuldefestival” 

• Foreta lokaliseringsvalg med 
nyetableringer som bidrar til å gi 
sentrum en mer urban karakter

• Søke etter nyetableringer med stort 
omlandspotensiale

• Nisjesatsing med synergieffekt

Viktig med lokale innspill
I forbindelse med analysen ble det i februar 
arrangert et seminar i regi av NIBR, 
Østlandsforskning Tynset kommune. 20 
personer som representerte ulike interesse-
grupper i Tynset skulle gjennom ulike gruppe-
arbeider komme med innspill til utviklingen av 
Tynset som tettsted, både på kort og langsikt. 
Både kvaliteter og bergrensninger, tiltak som 
styrker regionsenteret og valg av strategier for å 
oppnå målet om et sterkest mulig regionsenter 
ble diskutert og lagt fram. Målet med seminaret 
var å få lokale synspunkter på hvordan Tynset 
kan utvikles som regionsenter. 

Plansjef  Inger Stubsjøen  mener handel- og 
senterutviklingsanalysen fra NIBR må bli en viktig 
del av den kommunale planstrategien som skal 
legges i løpet av 2012. 

Under: Sekretær i Tynset næringsforening Per Inge 
Sagmoen

Styrket posisjon 
som regionalt 
senter

Alle på lag
Sekretær i Tynset næringsforening, Per Inge 
Sagmoen, mener den største utfordringen 
Tynset har er befolkningsgrunnlaget i regionen.
– Vi trenger et høyere og stabilt befolknings-
grunnlag for å bli interessante blant annet i 
forhold til bransjeetablering. Claes Olson-kjeden 
ser på det stabile befolknings-grunnlaget for å 
etablere seg i en region. For å få folk til å flytte hit 
må vi satse på omdømmebygging. Vi må strebe 
etter å skape sterkere kompetansemiljøer, men 
jeg tror ikke veien å gå er ulike flytthit-kampanjer. 
Vi som bor og driver næring her må framstå 
som offensive og jobbe på lag. Derfor vil Tynset 
næringsforening jobbe i henhold til visjonen, 
”alle på lag, størst og best mellom Elverum og 
Trondheim.”  Et av våre hovedmål er er å kunne 
bidra til å videreutvikle Tynset som en drivkraft 
i regionen, blant annet gjennom det gode 
samarbeide med kommunen.

Tynset har klart styrket sin posisjon som 
regionalt senter innen handel og service de 
siste årene.  En av årsakene til dette er en 
betydelig handelslekkasje over tid fra de 
andre Nord-Østerdalskommunene. 

Tekst og foto: Ingrid Eide

Kinotilbudet på Tynset økes når digitaliseringen av landets 
kinoer også har kommet hit til dalen. 

Tekst og foto: Ingrid Eide

Fra høsten vil det bli vist kino i to saler, fem dager i uka, fra onsdag til og med søndag.  
Flere filmer blir også kjørt i 3D, forteller kinosjef Else Nyheim.

Foruten utvidet tilbud og den mest iøyfallendene nyvinningen 3D, og vil publikum 
merke omleggingen på en alltid førsteklasses bildekvalitet og tekst. Tida med striper 
og blafrende støv på filmen er definitivt forbi. På grunn av en enklere distribusjon 
slipper vi å sende filmen fra oss igjen etter en viss tid. Derfor kan populære filmer 
vises over mye lengre tid, forteller kinosjefen.  Med rask distribusjon landet over går 
det også kort tid før de nyeste filmene kommer til Tynset og vi kan få  flere Norges 
premierer? 

Martin Palmer, Christopher Davidsen og Magnus Røthe i firmaet Uniq 
Cinemasystems har det siste året reist landet rundt for å digitalisere norske kinoer. I 
mai var de på Tynset. Norge den første nasjonen i verden som har digitalisert alle sine 
kinoer i en samlet prosess. Dette er unikt, historisk og det største prosjektet Film og 
Kino har vært med å finansiere, forteller Davidsen.  I løpet av juni måned skal over 400 
kinoer landet over være digialisert. 

– Tynset kommune har gått inn på en seksårig leasingavtale av utstyret. Vi kaster 
likevel ikke ut alt det gamle utstyret. Vi må ha en maskin tilbake for å kunne vise filmer 
som ikke blir digitalisert, forteller kinosjefen. 

Utvidet kinotilbud 
på Tynset fra høsten

Tynset kino er digitalisert. Flere filmer blir også kjørt i 3D. Kinosjef Else Nyheim og Christopher 
Davidsen prøver 3D briller mens Martin Palmer og Magnus Røhte forbereder den første digitale 
kinoforestillingen i Tynset kino



08 Nr. 2/2011

Status for barnehageopptak
Det var til sammen 171 søknader om 
barnehageplasser til årets hoved opptak. 21 
søkere bosatt i kommunen fikk avslag. Det 
gjorde også 8 søkere fra nabokommunene. 

Det er hjemkommunen som har ansvar 
for å tilby barnehageplasser, og det er kun de 
barna som er bosatt i kommunen som danner 
grunnlaget for tilskuddet fra staten. 

Ingen av barna på ventelista oppfyller 
vilkårene for ”rett til plass”. For å ha denne 
retten må barnet være fylt et år innen 
utgangen av august. Kommunen får heller ikke 
lenger tilskudd fra staten for de som ikke har 
”rett til plass”. Svarfristen i forhold til tildelt 
barnehageplass var 3. juni. Noen har nå takket 
nei til plassen de har fått, og vi har også mottatt 
oppsigelser. De ledige plassene er tilbudt 
barn på ventelista, slik at det nå er 13 barn, 
hjemmehørende i kommunen, som enda ikke 
har fått noe tilbud om barnehageplass. 

Endring av finansiering av barnehager
Finansieringsordningen av barnehager 
ble endret fra 1.januar i år. Tidligere har 
barnehageplassene i hovedsak vært finansiert 
gjennom øremerket tilskudd fra staten. 
Øremerkingen gjorde at det var enklere, 
økonomisk sett, for kommunen å bygge ut 
barnehageplassene i takt med at behovet 
økte. Fra 2004 til 2010 er det opprettet 80 nye 
barnehageplasser i Tynset. Ytterligere 18 skal 
stå klar innen utgangen av august i år. Denne 
gangen gis det ikke mer midler til drift fra 
staten. Det har vært gjort til alle nye plasser 
siden satsningen på barnehager begynte med 

Presset barnehage-
situasjon i Tynset
Tynset kommune har dessverre ikke barnehageplasser nok til alle 
som ønsker det. 18 nye barnehageplasser (allerede tildelt) skal 
imidlertid stå klare i utgangen av august i år og ytterligere 24 i 
august neste år. 

Tekst: Mariann Hagen
Foto: Ingrid Eide (arkiv)

barnehageforliket på Stortinget i 2003. Dette 
gjør at kommunens utgifter blir mye større.

Nye trender
Det er ikke en økning av antall barn i 
kommunen som gjør at vi stadig har måttet 
opprette flere barnehageplasser og at vi nå 
ikke har plass til alle. Årsaken er at flere og 
flere har ønsket større barnehageplass til 
barna sine. Trenden er at så godt som alle 
foreldre ønsker tilnærmet full barnehageplass 
til barna sine fra de er et år. Gjerne før også, 
ved 10 måneders alder. I 2004 ønsket 57 % 
av foreldrene barnehageplass til 1-åringene 
sine, i 2009 ønsket 91 % barnehageplass. I 
2001 ønsket og fikk 42 % av barna 4 eller 
5-dagersplass (58 % ønsket 2 eller 3 dager), i 
2004 var dette tallet steget til 51,6 % (48,4 % 
ønsket 2 eller 3 dager) og i 2010 ønsket 81,7 
% 4 eller 5-dagersplass (18,3 % ønsker 2 eller 
3 dager). I tillegg er det slik at høsten 2011 er 
det et lite kull som begynner på skolen, det er 
færre barnehageplasser som blir ledige enn det 
vil bli høsten 2012, da er det et stort kull som 
går ut fra barnehagen.

Kommunale planer
Kommunen har vedtatt utbygging av Haverslia 
barnehage, prosjekteringen er snart ferdig 
og byggingen skal settes i gang til høsten. 
24 nye plasser skal stå klar i august 2012. 
Kommunestyret har også vedtatt at det skal 
utredes bygging av ny barnehage/barnehager, 
som skal erstatte plasser i midlertidige lokaler 
og plassene i Tronstua barnehage. Dette 
arbeidet vil nå bli prioritert.

Lurer du på hva du skal gjøre 
i sommer?  Ikke fortvil, vi har 
løsningen!

Er du mellom 0 og 13 år kan du bli med 
på SommerLes. Lån bøker og drøm deg 
bort – i sola eller i skyggen, på stranda 
eller høyt til fjells!

SommerLes er enkelt: Les minst 
fem bøker i sommer og bli med på 
loddtrekning av bokpremier! 

I tillegg blir du invitert på 
avslutningsfest i september med 
tryllekunstner, tøys og moro. 
Deltakerbevis, også kalt lesepass, får du 
på biblioteket på Tynset. Du kan låne 
bøker og lese dem sjøl, høre på lydbøker 
eller la noen lese bøkene for deg – all 
lesing teller. 

Stikk innom biblioteket og bli med!



09Nr. 2/2011

Ordførerens side

Foto : Ingrid Eide

Regionsenter 
med 
pågangsmot 
og optimisme

Tynset har befestet sin stilling som 
regionsenter. Vi må kontinuerlig arbeide med 
å utvikle oss for å være attraktive for egne 
innbyggere, tilflyttere og næringsliv. Hva vi 
gjør på Tynset har store ringvirkninger for 
hele regionen, og derfor er det viktig å ha en 
offensiv og samarbeidsorientert innstilling når 
det gjelder regionsenterets rolle.

Som regionsenter har vi avgjørende 
viktige institusjoner i vår kommune, så som 
sjukehus, videregående skole og desentralt 
høyskoletilbud. I tillegg finnes mange 
funksjoner hos oss som gir tilbud til hele 
regionen. Det er viktig at vi legger forholdene 
til rette for disse institusjonene på en best 
mulig måte slik at de får utvikle seg og gi godt 
og trygt tilbud til befolkningen.

Det er også av stor betydning hvordan vi 
som regionsenter arbeider for store viktige 
infrastruktur-forbedringer som kan komme 
oss alle til gode. Her arbeider en selvsagt godt 
sammen i fellesskapet regionrådet, men det 
er viktig å utnytte alle arenaer for slik viktig 
jobbing. På infrastruktursida kan en nevne 
spesielt viktige arbeidsoppgaver som det 
legges ned mye arbeid i, så som elektrifisering 
av Rørosbanen, høyfartstrase gjennom 
Østerdalen og ikke minst utbedringer av RV 3 
både i forhold til breddeutvidelse med gangvei 
gjennom Kvikne, og strekningsvise tiltak ved 
Lonåsbrua og Lonåsbakkene.

Når en vet at de fleste nye arbeidsplassene 
skapes i regionsenteret, må vi som kommune 
ha spesielt fokus på å tilrettelegge godt for 
næringslivet. Attraktiviteten kommer ikke av 
seg sjøl, men ved at næringslivet sjøl er godt, 
og at kommunen er velvillige tilretteleggere. 
Dette samspillet er godt, og må videreutvikles 
enda mer. En selvsagt arena som vi vil følge 
opp er å få statlige institusjoner lokalisert til 
oss. Gjennom bredt samarbeid og godt politisk 
arbeid klarte vi å få Norsk Helsearkiv lokalisert 
hit til Tynset, og nå arbeider vi utålmodig 
og offensivt med å få et sentraldepot for 
Arkivverket samlokalisert med Helsearkivet. 
Samtidig må en arbeide for å få andre slike 
viktige institusjoner til Tynset, det være seg 
private eller offentlige.

Regionalt arbeid er viktig, og vi må i 
fellesskap bygge tillit og forståelse for at vi i en 
befolkningsmessig liten region må stå sammen 
om de viktige samfunnsinstitusjonene, så som 
sjukehus og spesialisthelsetjeneste, tilbud 
innen videregående opplæring, oppgradering 
av RV3 og Rørosbanen. Om en arbeider 
godt sammen for dette, vil det gi positive 
ringvirkninger for hele regionen. Som 
regionsenter har Tynset en avgjørende viktig 
rolle i dette arbeidet for å skape en positiv 
utvikling i regionen, i samarbeid med hele 
regionen og det andre regionsenteret Røros.

Det finnes vel ingen fasit i hvordan en skal 

arbeide eller nå frem med sine krav og ønsker. 
Det er i hvert fall sikkert at det er viktig å arbeide 
målrettet og på flere arenaer for å lykkes, og 
skape brede allianser i ulike retninger. En må 
våge å mislykkes, og aldri gi opp å lykkes med 
å få til noe. De som slutter å prøve av frykt 
for å mislykkes har tapt, og vil i hvert fall ikke 
oppnå noe. Oppi alt dette må vi sørge for å gi 
rom for den variasjon og det mangfold som er 
nødvendig for å skape utvikling, nytenking og 
satsingsvilje. For å utvikle regionsenteret må 
vi bygge oppunder de positive holdningene og 
engasjementet som vil utvikle Tynset videre. 
Og ikke minst må vi ha tro på oss sjøl og alt 
det fantastiske og gode vi er som kommune og 
regionsenter. Holdninger har faktisk mye og si 
for hvordan vi som regionsenter skal utvikle 
oss. Dersom Tynset blir kjennetegnet i enda 
større grad av positivitet og optimisme, raushet 
og mangfold, tror jeg det blir bedre både å bo 
her, komme hit, samtidig som det vil gi enda 
bedre grobunn for etablert og potensielt nytt 
næringsliv.

Ha en strålende sommer!

Hilsen
Bersvend Salbu
Ordfører og regionrådsleder

”
” For å utvikle regionsenteret må vi bygge 

oppunder de positive holdningene og 
engasjementet som vil utvikle Tynset videre
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Siri Beate Fossum og Kaja Nordang alle 
unge, sprudlende og flotte Nord-Østerdøler 
- fra 9 til 14 år - til en spennende uke med 
mye lek og moro. 

Teater er mangfoldig og i løpet av uken 
vil dere få oppleve hvordan teater kan 
være inspirerende, lærerikt og ikke minst 
UTROLIG gøy.

Teaterskolen foregår i Tynset Kulturhus, 
Storsalen, dagene 1.-5. august (mandag-
torsdag 10-15 og fredag 10-16). 

Uken vil bestå av ulike retninger 
innenfor teater, som for eksempel; 

SOMMER & HØST
arrangementer
TYNSET20

11

Sommerutstillinga

Galleri Elgen
21. juni – 18. august

Årets sommerutstiller er Helga Bu, som 
også står bak utsmykningen av rådhuset. 
Sommerutstillingen vil gi en bred 
presentasjon av henne som kunstner, 
med verker fra sent 80-tall fram til 2006: 
Fotografier, tegninger, malerier, objekter og 
kunsthåndverk.

Olsok i Tylldalen
”Jubili, Jubilo”
Spilles dagene 29. – 31. juli

Alle kvelder kl. 19.00. Olsokspelet i 
Tylldalen er et av landets lengst spilte 
spel og i år invitererer vi til det 34. 
året på utendørsamfiet ved Tylldalen 
bygdetun. Årets spel er ”Jubili Jubilo” - en 
festforestilling med humor og kjappe 
replikker, men også alvor og store spørsmål.

Les mer på www.tylldalspelet.no

Garborg
dagene

Garborgdagene vil sette fokus på tenkeren Arne 
Garborg. Han var viktig i si samtid, og vi mener 
han også har et budskap i vår flerkulturelle  tid. 
Ingen sannhet er selvsagt lenger. Vi tar imot 
tankeimpulser  fra alle verdenshjørner hele 
tiden, og vi må derfor, som Garborg, tenke sjøl.

Da er det viktig at vi er bevisste omkring vår 
egen tradisjon. Garborgs tekster åpner inn til 
tradisjonen samtidig som han er et eksempel 
for oss med vilje til dialog med det fremmede.

De fremste Garborgkjennerne i landet kom 
i 2011 med en antologi der forfatterskapet 
blir analysert ut fra det teologiske, filosofiske, 
religionvitenskapelige, estetiske og litteratur-
vitenskapelige perspektiv. Her møter vi 
søkeren  Arne Garborg; Med lykti i hand. En av 
redaktørene, Eskil Skjeldal, er foredragsholder 
på årets Garborgdager. Programmet ser 
foreløpig slik ut:

Lørdag 13. august:
Kulturkafeen, Tynset Kulturhus
18:00 - 19:00   Foredrag av Eskil Skjeldal
19:00 - 20:00   Mat, prat rundt småbord
20:00 - 21:00   Bokbad 
21:00 - 22:30   Intimkonsert

Søndag 14. august:
Museumsparken, Tynset
Arne Dag Østigaard kåserer om ”Fredlege 
Fedraheimen”. Mat og musikk.

Stemmebruk, fysisk teater, scenisk arbeid, 
konsentrasjonsøvelser, tablå, forumspill, 
teaterimprovisasjon m.m. 

Det er ikke nødvendig med noe 
teaterbakgrunn fra før. Kom som du er! Vi 
avslutter uken med en mini-forestilling for 
foreldre, slekt og venner, fredag 5. august kl 
16. 

Påmelding skjer før 24. juli ved å 
sende epost til sbfossum@gmail.com eller 
tekstmelding til 90 64 90 94.

Husk navn, alder og epostadresse til en 
foresatt. Påmeldingen er bindende.

SPRELL Teaterskole for unge 



11Nr. 2/2011

Ole O. Moen:
DEN AMERIKANSKE BORGERKRIGEN

Tynset bibliotek fortsetter sin foredragsrekke. 
Det er i år 150 år siden den amerikanske 
borgerkrigen startet. Foredragsholder på dette 
bokbadet er  Ole O. Moen, professor i Nord-
Amerikastudier ved Universitetet i Oslo.

Det skjer i Kulturhuset
Torsdag 1. september:
Riksteatret: Knutsen og Ludvigsen
Av Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen i samarbeid med Terje Mærli. 
Riksteatret hyller Knutsen & Ludvigsen med en familiemusikal for alle mellom 4½ og 108!

Torsdag 8. september: 
Trekkspillkonsert: Øyvind Farmen + Lars Karlsson

Søndag 11. september: 
Konsert: Musikkforeningen Nidarholm

Lørdag 17. september:
Gluntarne
Med Knut Stiklestad, Lars Eggen, Eva Holm Foosnæs
og mannskoret LJOM

Mandag 19. september:
Riksteateret: ”Albert Åberg”

23. - 25. september: 
Nor-Døst

Torsdag 1. september:
Riksteatret: Knutsen og Ludvigsen
Av Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen i samarbeid med Terje Mærli. 
Riksteatret hyller Knutsen & Ludvigsen med en familiemusikal for alle mellom 4½ og 108!

Torsdag 8. september: 
Trekkspillkonsert: Øyvind Farmen + Lars Karlsson

Bokbad ...

... i Tynset bibliotek

Torsdag 18. august kl 19.00

Han ga nylig ut boka Den amerikanske 
borgerkrigen, 1861-1865. Krigen mellom 
brødre.

I denne boken forteller Moen om 
bakgrunnen for den fire-årige, blodige 
borgerkrigen i USA, om krigens gang, de 
store slagene, om generalene og soldatene 
som kjempet mot hverandre og om de 

følger borgerkrigen fikk. Moen skildrer 
også nordmenns innsats på begge sider av 
frontlinjen.

Bokbader: Per Bjørnar Riise
Bersvend Salbu leder bokbadet
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Informasjon fra plan, byggesak og geodata

Perioden 1. mai – 1.september 2011 

Saksbehandlingstid og avtalte møter: Kl. 08.00-12.00 
Telefoner og besøk uten avtale: Kl. 12.00-15.30 

På grunn av stor saksmengde på avdelingen må vi sette inn tiltak for å kunne få tid til å 
ferdigbehandle de innregistrerte sakene. Vi har lovpålagte tidsfrister som søkerne forholder 
seg til når de planlegger å sette i gang byggearbeid. 

I lengre tid har det vært lange ventetider på vedtak. Dette vil vi forsøke gjøre noe med 
gjennom delt kunde- og saksbehandlingstid. Vi håper dette gir økt effektivitet og bedre 
kvalitet på tjenestetilbudet til alle våre innbyggere. 

I perioden 1. mai til 1. september innfører vi derfor telefon- og besøkstid til kontorene 
på bygge- og delesak og kart og oppmåling. For rådgivning og veiledning til bygge-/delesak 
og oppmåling mottas besøk kl. 12.00-15.30. Vi anbefaler derfor at de som har behov for å 
møte saksbehandler gjør avtale på forhånd for å slippe ventetid. 
 
Med ønske om god sommer 
fra Plan, byggesak og geodata 
Tynset og Alvdal kommuner

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte
Vannet som brukes innomhus må renses i et 
avløpsrenseanlegg før det slippes ut i naturen. For 
de som er tilknyttet offentlig avløpsnett kan veien 
fra boligen til renseanlegget være relativt lang. Først 
gjennom ditt private rør ut i det offentlige nettet. Noen 
steder samles avløpsvannet i pumpestasjoner før det 
pumpes videre til renseanlegget. I renseanlegget 
renses avløpsvannet og tilnærmet rent vann føres 
videre ut i ei elv eller et vann.

Vi opplever at det kommer mye forskjellig 
gjennom avløpsrørene og inn på kommunens 
renseanlegg og pumpestasjoner som ikke skal dit. 
Det mest vanlige er microfiberkluter, vaskefiller, 
truser, sanitærbind, teposer, tannpirkere og Q-tips. 
At det ligger og flyter 10-15 mopper i pumpesumpen 

har i den senere tida skjedd ofte. Driftspersonellet opplever daglig at pumper stopper på 
grunn av tilstopping. Å få kluter, truser og filler ut av pumpene er en dritt jobb og påfører 
fellesskapet økte gebyrkostnader.  

I tillegg til at de stopper pumper og vanskeliggjør renseprosessen på renseanleggene, 
er det også stor fare for at dette tilstopper både din private avløpsledning og de offentlige 
avløpsledningene. Lever derfor dette avfallet i restavfallssekken og ikke putt det i do.

Videre er maling, løsemidler og kjemikalier helse- og miljøfarlig avfall og skal ikke i 
doen, men leveres til FIAS eller andre som har tillatelse til sortering og transport av denne 
type avfall. 

Kommunen informerer

Biogassanlegg av
husdyrgjødsel 
planlegges på Tynset
Flere av gårdbrukerne i området 
Gotlandsfloen,  på strekningen Bangen / 
Storeng – Engtøvet – Lilleeng har i samarbeid 
med Vingelen Utvikling, Fylkesmannens 
landbruksavdeling og FIAS gått sammen 
om å søke om midler til et forprosjekt for 
å vurdere muligheten for å  etablere et 
metangassanlegg. Dette området har det 
høyeste antall storfe i Nord-Østerdalen. 

Gjennom forprosjektet ønsker man å 
utrede muligheten for å komme i gang. Hva 
kreves av investeringer i form av tekniske 
installasjoner (reaktor), inn – og uttransport 
av gjødsel, vogn eller rørgater og så videre er 
områder som skal utredes.

Biogass produsert på husdyrgjødsel 
er et meget effektivt miljø og klimatiltak. 
Bioresten som er igjen har god gjødselverdi 
og er nærmest luktfri.  Brukes i tillegg 
matavfall fra husholdning, storhusholdning 
og industri, vil det gi landbruket større 
tilgang på rimelig gjødsel. 

Biogass er en miljøvennlig energikilde, 
basert på solenergi. Solenergi lagres gjennom 
fotosyntesen i planter og trær. Når organisk 
materiale brytes ned uten tilførsel av luft 
(oksygen) dannes biogass.

Biogass, eller naturgass, som den også 
kalles, dannes naturlig i myrer, i sedimenter i 
vann  i naturen og i fordøyelseskanalene hos 
dyr og mennesker. 

Gass fra biogassanlegg kan erstatte fossilt 
brensel, og muliggjør derved reduksjoner i 
CO2-utslippene.
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Kommunen informerer

Tynset Helsestasjon          
                                                      
Mandag - onsdag      09:00 – 15:00
Fredag   10:00 – 15:00

Torsdager er det skolehelsetjeneste, og av den grunn er 
kontoret stengt for brukerne.

Helsestasjon for ungdom (HFU):
Mandager                  11:00 – 16:30

I sommer er åpningstiden for HFU: 
   09:00 – 15:00

Utenlandsvaksinering sommeren 2011
Det vaksineres fortrinnsvis i sommermånedene juni og 
august 2011. Kontakt derfor helsestasjonen på telefon: 
62 48 51 53 / 62 48 51 55

Produksjonstilskudd i
jordbruket august 2011
I søknad om produksjonstilskudd er det nå arealoppgaver i følge 
Gardskart som skal brukes. Søknadsskjemaene er forhåndsutfylt med det 
arealet som var brukt i fjor. Dette arealet er ikke riktig for alle eiendommer. 

Alle som søker produksjonstilskudd bør i god til før søknadsfristen 
20. august sjekke hvor stort areal det er på jorda som drives. Du kan gå 
inn på Gardskart slik:

Gå til www.skogoglandskap.no
Velg
 >Kart og statistikk
  >Gårdskart
   >Gårdskart på Internett
    >Se kart på nett
     >Velg eiendom

Hvis noe er uklart eller feil i kartet, ta kontakt med enhet landbruk og 
miljø, telefon 62 48 90 00. Gi også beskjed når det skjer endring av 
markslag, for eksempel ved nydyrking eller etablering av innmarksbeite. 

Info fra Tynset Legekontor
Sommeren 2011 
Åpningstidene ved Tynset Legekontor er uforandret i 
sommerferien.

Mandag – torsdag   kl. 08:00 – 15:00
Telefontid kl. 08:00 – 11:00 og kl. 13:00 – 14:00

Fredag                      kl. 10:00 – 15:00
Telefontid  kl. 10:00 – 12:00 og kl. 13:00 – 14:00

Ferieavvikling for leger og medarbeidere vil forgå i 
tidsrommet 20.06.2011 – 19.08.2011. Det er da halv 
bemanning på kontoret.

Ved fornying av faste resepter og medisiner er det best 
å gjøre dette før ferieavviklingen starter, for å være sikker 
på at fastlegen er til stede.  Dette gjelder spesielt for dem 
som bruker smertestillende tabletter, sovetabletter og 
beroliggende medikamenter. 

Dersom andre enn fastlegen skal skrive ut resept på 
dette, blir det kun forordnet minstepakninger. 

Attester og lignende henvendelser ønsker vi utenom 
perioden for ferieavvikling.

Vi ønsker alle en god og frisk sommer! Biblioteket
på nett

Websøk
Websøket er bibliotekets database på Internett. I websøket kan 
du søke blant bøker, lydbøker, musikk og filmer. Websøket er 
tilgjengelig 24 timer i døgnet. I websøket inngår Meg & Mitt som 
gjør at du kan ha full oversikt over ditt låneforhold til enhver tid. 
Her kan man reservere lån, forlenge lånetiden og bestille lån.

Meg & Mitt
For å få tilgang til å logge deg på Meg & Mitt må du ha en pinkode. 
Har du ikke pinkode til pålogging, ta kontakt med biblioteket. 
Du kan også registrere deg som ny bruker på websøk. Klikk på 
Logg inn under Meg & Mitt i venstre kolonne.

Adressen til Websøk og Meg & Mitt 
http://asp.bibits.no/tynset.fb
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Hvem har plikt til hva?

Leietakers og utleiers plikter

Leietakers plikter
Gjør deg kjent med rømningsveiene og sikringstiltakene i bygget. 
Gjennomfør gjerne en brannøvelse!

Avklar med huseier hva du som leietaker skal gjøre av vedlikehold. 
Det er normalt at leietaker har ansvar for batteriskift og test av 
røykvarslere.

Opptre på en slik måte at brann ikke lett oppstår. Det vil si at du må 
vise aktsomhet ved matlaging, grilling, røyking og bruk av levende lys! 
Det er ikke lov å lagre ting i rømningsveiene.

Rapporter til huseier når det skjer skader eller andre ting som har 
betydning for brannsikkerheten.

Huseiers/utleiers plikter
Forebygge brann (hindre at brann oppstår):

• Dette kan innbefatte restriksjoner på bruk av bar ild, sørge for 
kontroll av elektrisk anlegg osv.

Begrense brann: 
• Teknisk og organisatoriske tiltak som gjør det mulig å begrense 

brann, som innkjøp av røykvarsler og slokkeutstyr.

Vedlikehold av sikringstiltak: 
• Eksempelvis vedlikehold av brannvarslingsanlegg og sprinkler-

anlegg, kontroll av håndslokkningsmateriell.

Huseier må forsikre seg om at huset er lovlig oppført i henhold til de 
krav som var gjeldende da huset ble bygd, og at (nye) krav i lovverket 
blir gjennomført. Det er innført et generelt krav om oppgradering av 
sikkerhetsnivået i gamle bygg opp til nivået for nyere bygg. 

Huseier må påse at huset blir brukt etter godkjente forutsetninger, dvs 
påse at det foreligger godkjenning fra kommunen ved bruksendringer.

Huseier plikter dessuten å etablere de nødvendige samarbeids-
ordninger med leietakeren for å sikre at bruken er i samsvar med lov- og 
forskriftsbestemmelser.

Bod og oppbevaringsplass:
• Bygning med boliger skal ha minst 5m2 oppbevaringsplass for 

sykler, sportsutstyr, barnevogner m.m. for hver enkelt bolig.
• For bygninger med hybler er kravet til oppbevaringsplass for sykler, 

sportsutstyr, barnevogner m.m. 2,5 m2 for hver enkelt hybel. 
• I tillegg skal det i hver bolig være tilstrekkelig plass som er egnet for 

oppbevaring av mat, klær, utstyr m.m.
• 

Dagslys og innsyn:
• Alle rom skal ha tilfredsstillende belysning i forhold til bruken 

og brukernes behov. 
• Oppholdsrom – dvs soverom, arbeidsrom, stue og kjøkken 

– skal ha både tilfredsstillende dagslys og utsyn som hindrer 
innestengtfølelse.

• Tilfredsstillende dagslys i oppholdsrom oppnås vanligvis 
ved at glassarealet utgjør minimum 10 prosent av gulvarealet 
i rommet. Ved overdekning, vegetasjon eller lignende 
som skygger for vinduet må det kompenseres med større 
vindusareal.

• Utelukkende høytsittende vinduer gir ikke tilfredsstillende 
utsyn, og er i tillegg ofte dårlig egnet som rømningsveg. 
Derfor må de suppleres med ytterligere vinduer for å få et 
godt oppholdsrom.

• Vindu under skråtak er dårlig egnet til rømning fra loft.

Rømningsveier:
• Hvis det brenner er det viktig å ha to alternative rømningsveier 

ut i friluft.
• Vindusåpningen må være stor nok hvis den skal brukes som 

rømningsvei.
• Uten trygg og tilrettelagt trapp kan vindu ikke brukes som 

rømningsvei hvis det er mer enn 5 meter til bakken.
• Du bør selv sjekke om vinduet fungerer i forhold til ditt 

funksjonsnivå. 
• KRAV til vindusmål er:  

Bredde + høyde = min. 1,50 m  (lysmål)

Sjekkliste for brannsikkerhet:
• Har boligen to uavhengige rømningsveier?
• Er rømningsveiene lette å finne?
• Er rømningsveiene sikre og brukbare?
• Har boligen brannvarsling?
• Virker brannvarsleren?
• Virker lydsignal og batteri på brannvarsleren?
• Har boligen slukkeutstyr?
• Er slukkeutstyr kontrollert i det siste, datomerket?
• Kan vinduer brukes som rømningsvei?

Dersom du er bekymret for at brannsikkerheten der du bor er for 
dårlig, ta kontakt med utleier eller med Midt-Hedmark Brann- og 
Redningsvesen på telefon 62 43 32 20. 

Med hilsen
Enhet for Plan- byggesak og geodata

Kommunen informerer

Greit å vite – for deg som er hybelboer
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Turistinformasjonen 
i Tynset
Tynset Rom & Camping
Brugata 21, 2500 Tynset 

Telefon: 62 48 04 00

Epost: post@tynsetcamping.no

Turistinformasjon på nett: 
www.tynsetturistinfo.no

Politiske møter
August - Oktober 2011

18.08.11 18:00 Formannskapet
29.08.11 15:00 Eldrerådet
30.08.11 18:00 Kommunestyret
01.09.11 09:00 Formannskapet
15.09.11 09:00 Formannskapet
29.09.11 09:00 Formannskapet
04.10.11 18:00 Kommunestyret
  - det nye og det gamle

13.10.11 09:00 Formannskapet
27.10.11 09:00 Politikerdag
  Budsjettkonferanse

Se forøvrig ajourført kalender på
www.tynset.kommune.no

Verdens største spark

Bostøtte
Bostøtten er det største, viktigste og mest målrettede 
boligøkonomiske virkemidlet for å sikre boliger 
til vanskeligstilte på boligmarkedet. Bostøtte er en 
rettighetsbasert ytelse beregnet på husstander med lav 
inntekt og høye boutgifter. 

Det stilles krav til husstanden og boligen for at bostøtte 
skal kunne gis. Nytt nå er at det er mulig å søke hver måned, 
med frist den 14. i hver måned. 

Du kan lese mer på www.husbanken.no/bostotte

Tynset har igjen æren av å ha verdens største spark! Den nye sparken er hele 5,25 meter 
høy, 3,72 meter bred og 11,60 meter lang.

Foto: Ingrid Eide
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Opprusting av 
jernbanetorget

Etter en lang prosess er spaden nå satt i 
jorda. Det hele startet med idedugnad 
og  arkitektkonkurranse i 2004/2005. 
Konkurransen omfattet hele torgområdet, men 
det var enighet om at området skulle bygges 
om i etapper. Det arbeidet som settes i gang 
nå, er første av i alt tre etapper. Utbyggingen 
finansieres med midler fra Hedmark 
fylkeskommune, Statens vegvesen og Tynset 
kommune.

I første halvdel av 2008 ble det utarbeidet 
detaljplan for området mellom jernbanen, 
bussholdeplassen og Kongsveien. Utbygg-
ingen av området ble lagt ut på anbud samme 
vår. Laveste innkommende anbud var på i 
overkant av kr 11 mill. Dette var langt over 
kostnadsrammen for prosjektet den gang og 
prosjektet ble stanset.

Formannskapet som er styringsgruppe for 
prosjektet vedtok da at kunstnerisk installasjon 
ved jernbanen skulle settes opp i løpet av 2008 
og at det skulle utarbeides et mindre omfattende 
forslag til opprusting av jernbanetorget. Det 
viste seg å være vanskelig å finne slike løsninger 
som hadde tilstrekkelig kvalitet. 

Oppjustering for 10 millioner
Formannskapet som styringsgruppe vedtok 
derfor 9.september i 2010 at jernbanetorget 
skulle opprustes i tråd med planene som ble 
utarbeidet i 2008. Prosjektet har vært ute på 
nytt anbud. Det er Anleggsgartner Arnesen 
AS som har det laveste anbudet på i overkant 
av 10 millioner kroner og vil gjennomføre 
prosjektet. Byggestart ble foutsatti løpet av 
juni og med ferdigstillelse i løpet av oktober.

Oppjusteringen av et lenge planlagt jernbanetorg er endelig 
startet og området vil fram til oktober bli preget av anleggsarbeid. 
Kongsveien blir i perioder stengt for gjennomkjøring.

Periodevis stengt for gjennomkjøring
Samtidig med at jernbaneparken opprustes, 
vil Jernbaneverket heve plattformen ved 
jernbanestasjonen med ca. 20 cm. Dette er 
en egen entreprise som styres og kostes av 
Jernbaneverket.

I sommer vil Kongsveien være preget av 
anleggsarbeid og i perioder være helt stengt 
for gjennomkjøring. Stasjonen (restauranten 
i jernbanebygget) vil være i full drift i hele 
anleggsperioden. Likedan vil togtrafikken gå 
som normalt, men reisende vil i perioder bli 
henvist til å benytte plattform 2.

Estetisk løft 
Etter ombyggingen av området, vil det bli en 
mer entydig og klarere avgrensning mellom 
fotgjengere, kjøretrafikk og parkeringsarealer. 
Dagens parkeringsareal mellom bussholde-
plassen og jernbaneparken vil bli noe utvidet 
og få direkte atkomst fra Kongsveien. Det 
vil bli opphøyde fotgjengerkryssinger av 
Kongsveien mellom kulturhuset og jernbanen 
og mellom jernbanen og parkeringsarealet 
foran Spar. Dagens atkomst til stasjonsområde 
vil bli flyttet, steinsatt og avgrenset til 4-5 
parkeringsplasser. Dette parkeringsarealet vil 
bli reservert for korttidsparkering for drosjer 
og bevegelseshemmede. Mellom Kongsveien 
og jernbanen, vil det bli et belte langs 
Kongsveien med plen, trær, busker, stauder 
og løkblomster. Når jernbanetorget til høsten 
er ferdig opprustet, vil det ha gjennomgått et 
estetisk og funksjonelt løft som vil virke svært 
positivt for Tynset sentrum.

Tekst : Per John Valle
Foto: Ingrid Eide

Når anleggsarbeidet med oppjusteringen av 
jernbanetorget er i gang blir Kongsveien i perioder 
stengt for gjennomkjøring
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Savalen er et attraktivt område for hyttebygging og reiselivsutvikling. Det 
er derfor et ønske at kommunedelplanen skal klargjøre hvilke områder 
rundt Savalen og Savalensjøen som bør utvikles videre, og hvilke områder 
som bør bevares på grunn av viktige natur - og kulturkvaliteter. En 
diskusjon rundt hvilke behov området skal dekke, og hvilke muligheter 
og tilbud som bør finnes i området er viktig.  Hvordan skal dette se ut i 
2030? Planprogrammet legger opp til at det skal utarbeides en visjon for 
området som skal sikre en langsiktig og helhetlig tenkning for området.

Første ledd i prosessen med felles kommunedelplan for 
Savalenområde er utarbeiding av et planprogram, dette i henhold til plan 
og bygningsloven. 

Planprogrammet peker ut sju hovedutfordringer for planområdet, 
som blir hovedtemaer i det videre planarbeidet. Dette er forvaltningen 
av naturressurser, kulturminner og kulturmiljøer, landbruksinteresser 
og kulturlandskapet i området, friluftsliv og fritidsaktiviteter, turisme og 
reiseliv, fritidsbebyggelser og bruk av sjøen og strandsonen. 

Planprogrammet ønsker å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for 
kommuneplanarbeidet. I tillegg til Næring, handels og serviceanalysen 
som er utarbeidet både for regionen som helhet og for Savalen spesielt, til 
skal det utarbeides en landskapsanalyse for planområdet. Denne analysen 
skal også peke på mulighetene for utviking i området som helhet, sett i et 
større regionalt perspektiv. 

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Savalenområdet ble 
behandlet i 

formannskapet i Tynset kommune 28.april og i formannskapet i 
Alvdal kommune 5. mai. Den ligger nå ute til høring og offentlig ettersyn 
frem til 27. juni.   

Planprogrammet skal etter det har vært ute til høring og offentlig 
ettersyn vedtas i kommunestyret i september 2011. Arbeidet med 
hovedplanen er planlagt å starte i januar 2012 og pågå hele 2012 med 
endelig vedtak i januar 2013.

Planprogrammet ligger tilgjengelig på hjemmesidene og servicetorget 
til Tynset og Alvdal kommuner. 

Tynset og Alvdal med felles 
kommunedelplan for Savalen

Målet med felles kommunedelplan for Savalen 
er å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning 
av området, og legge til rette for økt nærings-
virksomhet innen planområdet. 

Tekst: Gunnhild Ryen
Foto: Knut Solvang/savalenmediebank.no



Reguleringsplan
Trontun - Sjukehuset - Sentralarkiv
1. gangs høring av ny utvidet plan

Reguleringsplan for Trontun – Sjukehuset – Sentralarkiv legges 
nå ut til høring. Planen er utvidet noe mot øst og nord i forhold 
til det høringsforslaget som var ute til offentlig ettersyn i 2006 
og 2007. Den er også oppdatert i forhold til ny planlov.

Tekst: Astrid Alice Haug
Foto: Ingrid Eide

Kort historie
Forslag til reguleringsplan for Tynset sjukehus og helsepark lå ute til høring i 2006 og med 
en ny begrenset høring i 2007.  Planen ble ikke sluttbehandlet. I etterkant er planområdet 
utvidet mot øst for å romme tomt for etablering av eventuelt sentralarkiv. Planområdet er 
også utvidet nordover, og omfatter nå også Tynset ungdomsskole og Tynsethallen.  Planen 
grenser i nord mot vedtatt plan for Ramsmokvartalet (vedtatt i 2009). Planen fremmes av 
Tynset kommune. 

Formål
Formål med planen er å

•	 sikre	tilstrekkelige	areal	for	fremtidige	utvidelser	og	aktiviteter	for	sjukehuset
•	 sikre	alternativ	tomt	for	helse-og	sentralarkiv	øst	for	sjukehuset
•	 sikre	arealer	for	samlokalisering	av	videregående	skoler	ved	Trontun
•	 bedre	de	trafikale	forholdene	i	området	(sjukehus/skoler/boliger)
•	 bedre	forholdene	for	de	myke	trafikantene/skoleungdommene
•	 sikre	fremtidig	parkeringsbehov	i	området	gjennom	regulering	av	områder	til	parkering

Viktige tema
I ny høring oppfordres det særskilt til diskusjon og avklaring av følgende forhold:

•	 Tilgjengelig	parkeringsareal	på	egen	grunn	og	behov	for	parkering	for	egne	ansatte	og	besøkende	
utenfor	eget	område	(til	ulike	tider	av	døgnet).	Muligheter	for	sambruk	av	parkeringsareal.

•	 Dimensjonering	og	vurdering	av	areal	 for	parkering	av	busser	(kollektivknutepunkt	-	område	
BH),	aktuelle	 løsninger	og	trafikksikkerhet	 for	skoleelever	til	holdeplass	og	ved	av/påstigning.	
Avklare	forholdet	mellom	kollektivknutepunkt	og	hovedbuss-terminal	ved	stasjonen.

•	 Sikre	område	Sandvollskoia	(ISL)	for	lek	og	aktiviteter	vinterstid,	inkl.	lett	adkomst	til	området.	
Sambruk	av	jordbruksarealer	(LNFR/L)	–	jordbruk	sommer,	og	skilek	vinter.	

•	 Utfordringer	knyttet	til	bruk	av	dagens	uteområde	mellom	ungdomsskole,	haller	og	Holmen	vide-
regående	skole.	Avklare	arealbehov	til	ulike	formål.

•	 Trafikksituasjon	og	trafikksikkerhet	for	de	myke	trafikantene	generelt	i	planområdet,	spesielt	der	
gang-	og	sykkelvegen	(til/fra	Haverslia)	krysser	Sjukehusveien.

•	 Endelig	avklaring	av	situasjonen	for	boligeierne	innenfor	område	OTU1.

Plandokumenter
Planforslaget består av en planbeskrivelse (inkl. ROS-analyse), et plankart,  regulerings-be-
stemmelser, samt planforslagets formelle behandling i formannskap. Plankartet må ses i sam-
menheng med reguleringsbestemmelsene. (PlanID: R 92). Planen ble behandlet av formann-
skapet torsdag 9. juni 2011 og er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Dokumentene  kan 
ses på www.tynset.kommune.no.



Tynset kommune
Romslighet – Mot – Humør

Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset 
Servicetorget har åpent hverdager kl. 09:00 – 15:30

Telefon 62 48 50 00
Telefaks 62 48 50 11
Internett  www.tynset.kommune.no
E-post     postmottak@tynset.kommune.no

Turistinformasjon 
Telefon  62 48 03 11

Kulturkaféen og billettbestillinger
Telefon  62 48 52 03

Kulturtjenesten
Telefon  62 48 50 00

Biblioteket
Telefon  62 48 52 18 (Tynset)
  62 48 41 86 (Kvikne)

Landbruk og miljø
Telefon  62 48 90 00

Tekniske tjenester
Telefon  62 48 50 00

Ved akutte feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg utenom 
kontortid meldes dette til kommunens tekniske vakt:
Telefon  911 25 533

PP-tjenesten
Telefon  62 48 50 00

Barneverntjenesten
Telefon  62 48 50 00

Tynset legekontor
Telefon  62 48 51 60

Åpningstider
Mandag–torsdag  08:00 – 15:00
Fredag   10:00 – 15:00

Telefontider 
Mandag–torsdag  08:00 – 11:00 og 13:00 – 14:00
Fredag   10:00 – 12:00 og 13:00 – 14:00

Legevaktsentralen
Telefon  62 48 22 11

Helsestasjonen
Telefon  62 48 51 53

Gudbrandsdalen krisesenter, Lillehammer
Telefon  61 27 92 20

Tjenesten for funksjonshemmede
Telefon  62 48 58 80

Tjønnmosenteret
Telefon  62 47 10 01

Tronstua barnehage
Telefon  62 48 50 67

Skogstua barnehage
Telefon  62 48 50 65

Haverslia barnehage
Telefon  62 48 50 62

Tynset opplæringssenter
Telefon  62 48 58 90
Internett  www.tynset.kommune.no

Tynset barneskole
Telefon  62 48 50 70
Internett  www.tynset.kommune.no

Tynset Ungdomsskole
Telefon:  62 48 51 10
Internett  www.tynset-ungdomsskole.no

Tylldalen skole
Telefon:  62 47 16 60
Internett  www.tynset.kommune.no

Kvikne skole og barnehage
Telefon:  62 48 55 20 / 988 27 942
Internett  www.tynset.kommune.no

Fåset skole og barnehage
Telefon:  62 48 58 50
Internett  www.tynset.kommune.no

Returadresse: 
Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Åpningstider Tynset Bibliotek
Hovedbiblioteket

Juli
Mandag-tirsdag, torsdag-fredag  11:00 – 15:00
Onsdag  11:00 – 17:00
Lørdag  Stengt

August:
Mandag-tirsdag, torsdag-fredag  11:00 – 15:00
Onsdag  11:00 – 19:00
Lørdag  11:00 – 14:00

Telefon: 62 48 52 18 / 62 48 52 19
E-post: postmottak.biblioteket@tynset.kommune.no

Kvikne bygdebibliotek
Filialen holder sommerstengt og åpner dørene ved skolestart.

BILLETTSALG
Telefon billettbestilling: 62 48 52 03

Åpent for billettsalg og reservering mandag-fredag 10:00 – 16:00

Forøvrig er billettsalget åpent 1 time før kino og arrangementer.

Bestill dine billetter på nett!
Du kan kjøpe billett til kino og arrangementer på www.tynsetkino.no. Du får mu-
ligheten for å skrive ut billetten hjemme på din skriver. Ta den med og vis den fram 
for strekkodelesing i døra inn til salen.

Foto: Thorbjørn Liell


